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Доорх хүчирхэг Зоригжуулалтыг үдэш  бүр унтахынхаа өмнө уншиж, сайн сайхныг мэдрээрэй! 
 
НЭГДҮГЭЭРТ: Би маргаашдаа бэлдэх бүхий л ажлаа хийж, тэр дундаа Өглөөний Гайхамшгаа™ хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай бүх арга хэмжээг авсан. Би орноосоо босож сэрүүлгээ унтраахын тулд сэрүүлгээ өрөөнийхөө нөгөө 
буланд тавьсан төдийгүй хэзээ босох болон босоод яг юу хийхээ (нарийвчлан) төлөвлөсөн. Мөн Өглөөний 
Гайхамшиг™ ямар их үр өгөөжтэйг мэдэх учраас өглөөг эрч хүчтэй, эерэг хүлээлттэй эхлүүлэх болно. Улмаар би 
хүссэн амьдралаа хялбархан бүтээж, тогтвортой хөгжүүлж чадах нэгэн болох нь дамжиггүй.    
 
ХОЁРДУГААРТ: Би өнөө орой _:__ цагт орондоо орж, _:__ цагт сэрснээр __ цаг унтана. Энэ нь ХАНГАЛТТАЙ төдийгүй 
маргааш бүхий л хүч чадлаа дайчлан ажиллахад яг тохирох хугацаа юм. Бодит байдал дээр миний оюун санаа бие 
сэтгэлээ захирдаг бөгөөд би хэдэн цагийн нойр шаардлагатай гэж үзнэ бие махбодь маань үүнд дасан зохицох 
болно. Тэгээд ч түүхэн хүмүүсийн ихэнх нь 4-6 цаг унтдаг байсан бөгөөд үүнээс илүү цаг унтах нь миний амьдралыг 
сайжруулна гэдэгт би итгэхийг хүсэхгүй байна. Үнэндээ энэ нь миний сэтгэлийн дарамт, санхүү, харилцаа, ажил 
мэргэжил болоод амьдралын зорилтуудад  чухал нөлөөтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл миний хүссэн амьдралын хэв маяг 
маргааш хэдийд босохоос шалтгаалдаг.  
 
ГУРАВДУГААРТ: Би маргааш өглөө _:__ цагт босно. Ингэснээр миний энэ долоо хоног, сар, жил цаашлаад насан 
туршийнхаа зорилтуудыг биелүүлэх магадлал маань үлэмж нэмэгдэх болно. Миний маргааш өглөө эртлэн босох 
шалтгаан №1: амьдралынхаа бүхий л хэсэгт амжилт гаргах сахилга батыг өөртөө бий болгоно. Шалтгаан №2: Миний 
өдөр миний амьдрал учраас өдрийг хэрхэн эхлүүлэх нь хэрхэн амьдрахаа шийдэж байгаа хэрэг. Би одооноос эхэлж 
өөрөөсөө зөвхөн хамгийн сайныг л шаардах болно.  
 
ДӨРӨВДҮГЭЭРТ: Унтах гэж хэр удах, юу зүүдлэх, одоо эсвэл сэрэхдээ ямар их ядарсан байхаас үл хамаарч би 
маргааш өглөө _:__ цагт орноосоо эрч хүчтэйгээр үсрэн босож хүртэх ёстой хүсэл мөрөөдлийнхөө ер бусын 
амьдралыг бүтээх болно.  
 
*Би энэхүү зоригжуулалтаа үдэш бүр уншиж, гүйцэтгэж байхаа тангараглаж байна... 

 
Гарын үсэг: __________________________________ Огноо: _________________ 
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УНТАХЫН ӨМНӨХ ЗОРИГЖУУЛАЛТ 

Өөр бусад зөвлөгөө болон ҮНЭГҮЙ материалууд 

1. www.MyTMMCommunity.com цахим хаягаар хандаж Өглөөний гайхамшиг
тм 

цахим 
бүлгэмд нэгдээрэй. 

2. TMMBook.com цахим хуудасны бүхий л ҮНЭГҮЙ материалуудыг ашиглаарай.  
3. MiracleMorningBlog.com цахим хуудсан дээрх ҮНЭГҮЙ нийтлэлийг уншиж, ҮНЭГҮЙ 

бичлэгүүдийг үзээрэй. 
4. MiracleMorning.com дээр Өглөөний Гайхамшгаа

тм 
бусадтай ҮНЭГҮЙ хуваалцаарай.  

5. MiracleMorningJournal.com цахим хуудаснаас Өглөөний Гайхамшиг
тм

 (2013) 
ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТРИЙГ татаж аваарай. 
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